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ΠΟΦ  ΝΝΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΝ ΠΙΣΡΟΠ ΝΝ 190/2016 

 

               Θ Μ Ν7κ
: «υΰελσ β βΝ πδ λκπάμΝ δ θΫλΰ δαμΝεαδΝαιδκζσΰβ βμΝπλκ φκλυθΝ 

                                        δαΰπθδ ηυθΝπαλκξάμΝυπβλ δυθΝ κυΝθέΝζζ1βήβί1θ»   

 

  κΝΛκυ λΪεδΝεαδΝ κΝ βηκ δεσΝΚα Ϊ βηαΝ(ΙΪ κθκμΝΤΝ γθέΝ θ δ Ϊ πμ)Ν άη λαΝ βθΝ 
17

β
 κυΝηβθσμΝΟε πίλέκυ,Ν κυΝΫ κυμΝβί1θ,ΝβηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ κμΝ υ ΫλαΝεαδΝυλαΝλμγίΝπέηέΝ

υθάζγ Ν Ν αε δεάΝ υθ λέα βΝβΝΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Νη ΪΝ βθΝυπΥΝαλδγέΝ 1κθκγή1γ-10-

βί1θΝπλσ εζβ βΝ κυΝΠλκΫ λκυΝεέΝ Γ πλΰέκυΝ ζεέΝ ΓεδυθβΝ - βηΪλξκυ,ΝβΝκπκέαΝ θσηδηαΝεδΝ
ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε Ν Ν εΪγ Ν ΫθαΝ ηΫζκμΝ βμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ υαβ ά δΝ εαδΝ θαΝ

απκφα έ δΝ αΝγΫηα αΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμέ 
 φκτΝ δαπδ υγβε Νσ δΝυπΪλξ δΝθσηδηβΝαπαλ έα,Ν κηΫθκυΝσ δΝ πέΝ υθσζκυΝ π ΪΝ(ι)Ν
η ζυθΝ βμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ ίλΫγβεαθΝ παλσθ αΝ ΫιδΝ (θ),Ν κΝ εέΝ Πλσ λκμΝ εάλυι Ν βθΝΝ
ΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ 
 

ΠΝαΝλΝσΝθΝ Ν ΝμΝμ 1έΝΓ υλΰδκμΝ ζεέΝΓΚΙΩΝΗΝ- άηαλξκμΝ- Πλσ λκμ,ΝβέΝΠαθ ζΫκυΝΚπθήθκμ,Ν
γέΝ ΡΪ βμΝ πυλέ πθαμ,Ν ζέΝ Γ πλΰέκυΝ ΧαλΪζαηπκμ,Ν ηέΝ σ ξκλβμΝ Κπθήθκμ,Ν θέΝ αε ζζαλέκυΝ

θα Ϊ δκμΝ (ί΄Ν αθαπζβλπηα δεσΝ ηΫζκμ,Ν κΝ κπκέκμΝ αθαπζβλυθ δΝ κΝ αε δεσΝ ηΫζκμΝ πκυΝ
απκυ δΪα δ,ΝεέΝ ζΪ βΝ υΪΰΰ ζκ)έΝ 
 

ΝπΝσΝθΝ Ν ΝμΝμΝ1έΝ ΪηκυΝΓ υλΰδκμέ 
  

 υαβ κυηΫθκυΝ κυΝικυ
 γΫηα κμΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμΝ ΫγβεαθΝυπσοβΝ πθΝη ζυθΝ βμΝ

ΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ αΝ ιάμΝμ 
1. ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιβΝ παλέΝ 1 ΄Ν Ν κυΝ θέΝ γκηβήβί1ίΝ π λέΝ αληκ δκ ά πθΝ βμΝ
ΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμέ 
2. ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ Κέ έ ή δαμΝ (θέΝ βθλίή1λλλ)Ν πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ βΝ υΰελσ β βΝ εαδΝ
ζ δ κυλΰέαΝ υζζκΰδευθΝκλΰΪθπθΝ δμΝαθαγΫ κυ μΝαλξΫμΝεαδΝ δ δεΪΝ ε έθ μΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝ
παλέΝβΝ τηφπθαΝη Ν δμΝκπκέ μΝ αΝ υζζκΰδεΪΝσλΰαθα,ΝαθΝ κΝθσηκΝ θΝκλέα αδΝ δαφκλ δεΪ,Ν

υΰελκ κτθ αδΝαπσΝ λέαΝ(γ)Ν κυζΪξδ κθΝηΫζβέ 
3. ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝββ1ΝπαλέΝ1,Νβ,Νγ,Νζ,Νη,Νθ,ΝιΝεαδΝ11 ΄Ν κυΝθέΝζζ1βήβί1θΝκδΝκπκέ μΝ
αθαφΫλκθ αδΝ αΝσλΰαθαΝ δ θΫλΰ δαμΝ δα δεα δυθΝ τθαοβμΝ βηκ έπθΝ υηίΪ πθέ 
4. ΣκΝΰ ΰκθσμΝσ δΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝββ1ΝπαλέΝ11 ΄ΝΝ κυΝθέΝζζ1βήβί1θΝβΝεζάλπ βΝΝ
κυΝΪλγλκυΝβθΝ κυΝθέΝζίβζήβί11ΝΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ πθΝη ζυθΝ πθΝ υζζκΰδευθΝκλΰΪθπθΝ κυΝ

αθπ ΫλπΝΪλγλκυΝ έθαδΝ υθβ δεάέ 
 εκζκτγπμΝκΝεέΝΠλσ λκμΝεΪζ Ν κΝυηαΝθαΝπλκί έΝ βΝ υΰελσ β βΝ πδ λκπάμΝ

δ θΫλΰ δαμΝεαδΝαιδκζσΰβ βμΝπλκ φκλυθΝ πθ δαΰπθδ ηυθΝπαλκξάμΝυπβλ δυθ απσΝ λ δμΝ
βηκ δεκτμΝυπαζζάζκυμ,ΝπμΝ αε δεΪΝηΫζβΝη Ν κυμΝαθαπζβλπ ΫμΝ κυμΝηΫξλδΝ ΫζκυμΝ κυΝβί1θ. 

 

 ΗΝΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Ναφκτ Ϋζαί ΝυπσοβΝ βμΝ αΝαθπ ΫλπΝη ΪΝαπσΝ υαά β βΝεδΝ
αθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ βμ 

 

ΝπΝκΝφΝαΝ ΝέΝαΝ ΝδΝΝΝΝΝΝΟΝηΝσΝφΝωΝθΝα 

 

 υγελκ έΝ βθΝ πδ λκπά δ θΫλΰ δαμ εαδΝαιδκζσΰβ βμΝ πθΝυπκίζβγ δ υθΝ ΄αυ κτμΝ
πλκ φκλυθΝ δαΰπθδ ηυθΝ ΰδαΝ βΝ τθαοβΝ βηκ έπθΝ υηίΪ πθ παλκξάμΝ υπβλ δυθ, 



τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝββ1ΝπαλέΝ1,Νβ,Νγ,Νζ,Νη,Νθ,ΝιΝεαδΝ11 ΄Ν κυΝθέΝζζ1βήβί1θ,Ν
εαδΝ υΰε ελδηΫθα: 

 
έ ΰδαΝ υηίΪ δμΝπαλκξάμΝυπβλ δυθΝ πθΝκπκέπθΝβΝ ε δηυη θβΝαιέαΝ έθαδΝέ βΝάΝεα υ λβΝ

απσΝ κΝ πκ σΝ πθΝ θίέίίί,ίίΝ €,Ν ξπλέμΝ ΦΠ ,Ν γαΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ κυμΝ εΪ πγδ βηκ δεκτμΝ
υπαζζάζκυμ 

 

Σαε δεΪΝηΫζβ:    

    1. Μ ζΫ βΝΚωήθκ εζΪ κυΝΠ ηΝΜβξήΰκΝΜβξαθδεσ  

    2. Κα κτ αΝΝ υγυηέαΝεζΪ κυΝ ΝΧ δλδ υθΝΗήΤ 

    3. Ν σθ κμΝΓ υλγδκμΝεζΪ κυΝ 1Ν δκδεβ δευθΝ 
 

θαπζβλπηα δεΪΝηΫζβ : 

   1. Καπ αθσπκυζκμ ΙωΪθθβμ εζΪ κυΝΠ 3 Πκζδ δευθ ηβξαθδευθ 

   2. ΚυλδΪεβ γαγά εζΪ κυΝ Ν δκδεβ δευθ 

   3. δυεκυΝΝ λαθ ακτζα εζΪ κυΝΣ 17 δκδεβ δεκτΝ- Λκΰδ δεκτ 

 

Πλσ λκμΝ βμΝ πδ λκπάμΝκλέα αδΝκΝ βηκ δεσμΝυπΪζζβζκμΝΜ ζΫ βμΝΚπήθκμ. 

 

έ ΰδαΝ υηίΪ δμΝπαλκξάμΝυπβλ δυθΝ πθΝκπκέπθΝβΝ ε δηυη θβΝαιέαΝ έθαδΝαθυ λβΝαπσΝ κΝ
πκ σΝ πθΝθίέίίί,ίίΝ€,ΝξπλέμΝΦΠ ,ΝεαδΝ έθαδΝυπκξλ π δεάΝβΝξλά βΝ έέΗέ έΗέέΝ ΝσζαΝ αΝ

Ϊ δαΝ βμΝ δα δεα έαμΝΝγαΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ κυμΝεΪ πγδΝΝ βηκ δεκτμΝυπαζζάζκυμ 

 

Σαε δεΪΝηΫζβ : 

                         1.  λγέκυΝ γβθΪΝεζΪ κυΝΠ ζΝ λξ Ϋε κθαΝ– Μβξαθδεσ 

    2έΝΠαππΪΝ ζ ιΪθ λα εζΪ κυΝΣ ββΝΣκπέΝ υ κ δκέεβ βμ 

    3έΝΓεδυθβΝ δλάθβΝεζΪ κυΝ Ν– δκδεβ δεκτ 

 

θαπζβλπηα δεΪΝηΫζβμ  
1. Μ ζΫ βΝΚωήθκ εζΪ κυΝΠ ηΝΜβξήΰκΝΜβξαθδεσ 

   2. ΓεδσεαΝΙωΪθθβ εζΪ κυΝΠ Ν– Φυ δεάμΝ ΰπΰάμ 

   3. Λδσεκ βΝ ωά – ΝΧ δλδ υθΝΗήΤ 

 

Πλσ λκμΝ βμΝ πδ λκπάμΝκλέα αδΝβΝ βηκ δεάΝυπΪζζβζκμΝ λΰέκυΝ γβθΪέ 
 
ΗΝγβ έαΝσζπθΝ πθΝαθπ ΫλπΝη ζυθΝ έθαδΝΰδαΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝΫπμΝ ΫζκμΝ κυΝβί1θΝ

εαδΝη Ναληκ δσ β μΝπκυΝαπκλλΫκυθΝαπσΝ κθΝΝθέΝζζ1βήβί1θ. 

  

 

ΗΝπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝΝ190/2016. 

 

 

            ΟΝΠλσ λκμ                                  ΣαΝΜΫζβ 

 βμΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμ                                Γ ΩΡΓΙΟΤΝΧαλΪζαηπκμΝΝΝ 
    άηαλξκμΝΝΝ 
                                                                                         Ρ ΣΗΝπυλέ πθαμ 

 

                                                                                          Κ ΛΛ ΡΙΟΤΝ θα Ϊ δκμ 

   Γ υλΰδκμΝ ζεέΝΓΚΙΩΝΗ         

                                                                                         Π ΝΣ Λ ΟΤΝΚπθήθκμ 

                                                                                           

                                                                                         ΟΧΟΡΗΝΚπθήθκμ 

                                                                                          

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                      

 



              

 

    

 

 


